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Billeder fra en dejlig dag

Yrsa Mejlstrup Bøgh,
døbt 27.05. i Stenild Kirke.
Melia Nøreng Birkelund, døbt 22.07. i
Stenild Kirke.

Sebastian Tranum Bertelsen,
døbt 10.06. i Stenild Kirke.
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Minikonfirmander

I mere end 20 år har vi haft undervisning af ”Mini-konfirmander” i præstegården i Rørbæk. Det blev i sin tid
indført rundt omkring i landet som et
forsøg, men nu er det et tilbud, som
alle sogne skal give til børn i 3. eller 4.
klasse. Her i sognene er det i 3. klasse, de fleste år med god tilslutning. Vi
hører fortællinger fra Bibelen, synger,
leger, ser nærmere på kirken og minikonfirmanderne får også mulighed
for at medvirke i en familiegudstjeneste efter nytår.
Det bliver i år to timer mandag eftermiddag lige efter skoletid fra midt i
november til begyndelsen af februar.
Tidspunktet er afpasset med skolebussen, der kører til Rørbæk.
Alle børn i 3. klasse fra vore tre sogne
er velkomne. De, der går på Sortebakkeskolen, vil få et brev fra kirken med
indbydelse i løbet af oktober.

hele kommunen, nemlig Vores Avis.
For der kan jo sagtens være et arrangement eller en gudstjeneste i et
andet sogn, som vi kan have glæde af
at deltage i, ligesom der forhåbentlig
også hos os sker ting, som andre i Rebild kommune kan få lyst til at være
med til.
Derfor, hold øje med annoncer og
omtaler på kirkesiden i Vores Avis. De
fleste sogne annoncerer også fortsat
større arrangementer i deres lokale
ugeavis, men vil du have det hele
med, så hold også øje med kirkesiden
i Vores Avis.

Fælles
provstigudstjeneste
i Buderup Ødekirke
Buderup Ødekirke, der ligger lidt sydøst for Støvring på vejen mod Skør-

ping, blev taget ud af brug som kirke,
da der i 1907 blev bygget en ny kirke
inde i Støvring by. Der er stadigvæk
enkelte gravsteder på kirkegården
omkring kirken, og kirken bruges til
koncerter og kunstudstillinger.
I 2017 blev der for første gang holdt
en fælles provstigudstjeneste i Ødekirken.
Det gik så godt, at det vil ske igen
søndag den 2. september kl. 17.00.
Gudstjenesten er tilrettelagt af provst
Holger Lyngberg og sognepræst Inger
Margrethe Andersen. Efter gudstjenesten serveres der lidt at spise til
alle, der har lyst.
Hold øje med kirkesiden i ”Vores Avis”
med hensyn til yderligere oplysninger
om gudstjenesten.

Fælles annoncering
i Vores Avis

Da Rebild kommune blev dannet ved
kommunalreformen i 2007 blev der
samtidig også dannet et nyt provsti, Rebild provsti, der omfatter alle
sogne i hele kommunen. Efterhånden
bliver der mere og mere samarbejde i
folkekirken på tværs af provstiet, forhåbentlig til gavn for kirkelivet og for
de ansatte præster og øvrige medarbejdere.
Det har også medført et ønske om
fælles annoncering af gudstjenester
og andre arrangementer, og derfor
har menighedsrådene i hele provstiet
lavet en aftale om fælles annoncering
med den eneste ugeavis, der dækker
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Fælles provstigudstjeneste i Buderup Ødekirke

3

Kirkekalender - det sker i vore sogne
										
2.
september
14. søndag efter trinitatis
		
				
Der er også gudstjeneste i Buderup Ødekirke
				
kl. 17.00 Se side 3

Rørbæk		
Grynderup
9.00				

9.
september
				

Høstgudstjeneste med kirkekaffe i våbenHuset efter gudstjenesten. Se side 5

10.00 (-A)

16.
september
				

Høstgudstjeneste i begge kirker med kirke-			
kaffe efter gudstjenesterne. Se side 5

18.
september
				

Offentligt menighedsmøde kl. 19.00 i Rørbæk
Forsamlingshus. Se side 5

23.

september

Ingen gudstjeneste. Der henvises til nabokirkerne.

30.

september

18. søndag efter trinitatis			

10.30		

7.

oktober		

19. søndag efter trinitatis			

9.00				

14.

oktober		

20. søndag efter trinitatis					

9.30 (-A)

Stenild
10.30

19.00 (-A)

9.00
10.30

10.30

21.
oktober		
				
				

21. søndag efter trinitatis			
Bente Madsen, Støvring-Sørup-Gravlev kirker,
er dagens præst

28.
oktober		
				

BUSK-familiegudstjeneste i samarbejde med					
Nørager FDF

14.00 (-A)

4.
november
				

Alle helgens dag. Se side 5			
Indsamling til Kirkens Korshær

9.30

11.
november
				
				
18.
november
				
				

24. søndag efter trinitatis					
9.00 (-A)
Laila Olesen, Støvring-Sørup-Gravlev kirker,
er dagens præst
25. søndag efter trinitatis			
19.00 (-A)			
Gudstjenesten i Rørbæk kirke planlægges
sammen med konfirmanderne

25.

Ingen gudstjeneste. Der henvises til nabokirkerne

november

9.00 (-A)

11.00		

28. november		
				

Adventsgudstjeneste – se side 5			
Kirkebil og kaffe i Engparken

2.

1. søndag i advent						

december

14.00 (-A)

10.30

14.00 (-A)
11.00		

9.30

Mærket (-A) betyder, at det er en gudstjeneste uden nadver.
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Høstgudstjenester
Vejret i foråret og sommeren 2018 har helt sikkert været
bedre for feriefolket og turistbranchen end det har været for landmændene med den langvarige tørke, der giver
landbruget store udfordringer.
Alligevel vil vi også i år invitere til høstgudstjenester i vore
tre kirker. Her kan vi alle sammen være med til at takke
Gud for dagligt brød og et sted at bo og et frit land at leve
i. Alt det som mange mennesker rundt omkring i verden
har langt dårligere muligheder for, end vi har her i Danmark.
Høstgudstjenesten i Rørbæk kirke bliver søndag den 9.
september kl. 10.00. Efter gudstjenesten bliver der serveret kaffe og småkager i våbenhuset.
I Grynderup kirke er der høstgudstjeneste søndag den
16. september kl. 9.30, efterfulgt af kaffe og rundstykker
i Klubhuset.
Og i Stenild kirke er der høstgudstjeneste søndag den 16.
september kl. 19.00. Traditionen tro er det med efterfølgende kaffe og kage i Stenild Forsamlingshus.
Også i år er mulighed for at give en høstoffergave i en
af de kuverter, der vil ligge i våbenhuset. Og ved alle tre
høstgudstjenester vil vi markere indledningen på årets
konfirmandundervisning ved at byde konfirmanderne
velkommen og overrække dem en bibel til brug i konfirmandundervisningen.

Offentligt
menighedsmøde
Der afholdes offentligt menighedsmøde fælles for alle
tre sogne tirsdag den 18. september kl. 19.00 i Rørbæk
Forsamlingshus. Her vil menighedsrådet fremlægge beretning og regnskab for 2017 og redegøre for planer for
fremtiden, herunder budget for 2019. Alle er velkomne.
Der er gratis kaffebord.

BUSK-gudstjeneste
i Stenild Kirke

Søndag den 28. oktober kl. 14.00 er alle børn og voksne
velkomne til den årlige BUSK-gudstjeneste i Stenild kirke,
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som vi arrangerer i samarbejde med Nørager FDF, der
også vil medvirke i gudstjenesten.
Igen i år vil det forhåbentlig lykkes at opnå det, som BUSK
betyder: At Børn, Unge, Sogn og Kirke forenes i en gudstjeneste, som alle har glæde af at deltage i og som er lidt
mere i børnehøjde end almindelige gudstjenester ofte er.
Oplysninger om FDFs lokale arbejde kan fås på www.fdf.
dk/noerager eller på tlf. 2483 1968.
Puslinge, tumlinge og pilte (fra 6 år til og med 4. klasse)
mødes tirsdag kl. 18.00 - 19.30.
Væbnere og seniorvæbnere (fra 5. klasse og opefter) mødes onsdag kl. 19.00 - 21.00.
Gruppen af FDFs seniorer mødes tirsdag kl. 19.45 – 21.30.

Alle Helgens søndag
Den 4. november er det Alle Helgens søndag og vi har tradition for at have gudstjeneste i alle tre kirker denne dag.
Efter prædikenen vil vi mindes de mennesker, der er døde
i sognet eller er blevet begravet eller bisat fra kirken i løbet af det sidste år. Det gør vi ved at nævne deres navne
og tænde et lys for hver enkelt.
Fra 1. september sidste år og til 1. august i år er i alt 11
personer blevet begravet eller bisat fra de tre kirker. Det
drejer sig om følgende:
Rørbæk kirke:
Bent Jensen, Nørager – Svend Aage Ebdrup, Rørbæk –
Anna Elisabeth Sveigaard, Randers – Verner Ingemann Pedersen, Rørbæk – Edit Agnethe Jensen, Nørager.
Grynderup kirke:
Agnes Grøndahl Christensen, Nørager – Saga Gnã Sandradottir, Boldrup – Birthe Marie Bech, Grynderup.
Stenild kirke:
Steen Vagn Nielsen, Stenild – Kirsten Graversen, Nørager
– Emil Sebastian Rowedder, Hornum.

Adventsgudstjeneste
i Rørbæk kirke
Vi fortsætter den gode tradition med at invitere til Adventsgudstjeneste i Rørbæk kirke en hverdag omkring 1.
søndag i advent. Det bliver i år onsdag den 28. november
kl. 14.00 med efterfølgende kaffe, oplæsning og fællessang i salen i Engparken. Alle er velkomne og kørsel kan
bestilles hos Terndrup Taxa på tlf. 9833 5800.
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Grynderup
missionshus

September:
Tirsdag d. 4. kl. 14.00 og 19.30: Kvindestævne i Hobro missionshus med
tale ved Ruth Worm, Silkeborg.
Torsdag d. 6. kl. 19.30: Sangaften.
Torsdag d. 20. kl. 19.30: Høstfest. Pastor Knud Olav Petersen, Sdr. Onsild,
taler.
Oktober:
Torsdag d. 4. kl. 19.30: Møde ved leder af Kirkens Korshærs familiearbejde i Aalborg, Lene Højland Laursen.
Fredag d. 5. kl. 18.00: Røddernes Familieklub med besøg af Bettina og
Flemming Schou Pedersen. Tilmelding senest 2/10.
Tirsdag d. 9. kl. 19.00 og torsdag d.
11. kl. 19.30: Oktobermøder i Hobro
kirke og missionshus.
Tirsdag d. 23. kl. 19.30: Kredsens efterårsmøde med tale ved fhv. missionær Preben Hansen, Nibe.
Torsdag d. 25. kl. 19.30: Møde ved
Erik Nielsen, Farstrup.
November:
Torsdag d. 1.: Bibeltime fælles med
Haverslev i Sognets Hus, Haverslev.
Fredag d. 9. kl. 18.00: Røddernes Familieklub med besøg af Rikke Visby
Wickberg. Tilmelding senest 6/11.
Torsdag d. 15. kl. 19.30: Møde ved
Dorte Berthelsen, Klejtrup.
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Røddernes
familieklub

er en del af KFUM & KFUK og har følgende på programmet i Klubhuset i
Grynderup, særligt for børnefamilier:
Fredag d. 31. august kl. 18.00: Sæsonopstart, fællesspisning, udendørs
aktiviteter (forhåbentlig), bibelfortælling og godnatkaffe. Tilmelding senest
28/8 til Irma, tlf. 25393913, eller Elin,
tlf. 21665587.
Fredag den 5. oktober kl. 18.00: Fællesspisning, besøg af Bettina og Flemming Schou Pedersen, Gunderup, og
godnatkaffe. Tilmelding senest 2/10.
Fredag den 9. november kl. 18.00:
Fællesspisning, besøg af præst Rikke
Visby Wickberg, Kgs. Tisted, og godnatkaffe. Tilmelding senest 6/11.

Rørbæk
Juniorklub og
Teenklub

Rørbæk Juniorklub er en klub for dig,
der går i 4-6. klasse. Klubben mødes i
Rørbæk præstegård hver anden mandag kl. 18.30 - 20.30.
Rørbæk Teenklub er for alle fra 7-10.
klasse. Klubben mødes de øvrige
mandage kl. 19.00 - 21.15, også i Rørbæk præstegård.
I begge klubber er der hver gang en
klubaktivitet og en eller anden form
for kristen forkyndelse. Og så skal vi
selvfølgelig også have kage.
Klubprogrammerne kan ses på www.

rgs-sogne.dk og de ligger også i kirkerne.

Babysalmesang

Den 23. august starter vi igen op med
babysalme-sang, så har du barselsorlov og lyst til at hygge om dit barn
sammen med andre i samme situation, så er I velkomne i Sognehuset
i Nørager, hvor vi synger, leger og
danser til kirkens musik. Du bestemmer selv hvornår og hvor længe, I vil
være med, og er du i mødregruppe,
er du velkommen til at tage alle med.
Vi mødes torsdage kl. 10 på følgende
datoer: 23.08., 30.08., 06.09., 13.09.,
20.09., 27.09., 04.10., 11.10., 25.10.,
01.11., 08.11., 15.11., 22.11., 29.11.,
06.12. og igen efter jul på torsdage
udenfor skolernes ferier.
Vi slutter hver gang af med at drikke
en kop kaffe eller the sammen.
Kontakt Helena Schmidt på
tlf. 24 84 55 82 eller E-mail: hmms@
km.dk for yderligere information og
tilmelding.

Kirkebil

Kørsel til gudstjenester kl. 9.30 og
10.30 kan bestilles fra alle tre sogne
senest dagen før hos Terndrup Taxa,
tlf. 9833 5800. Der kører også kirkebil
til høstgudstjeneste og Adventsgudstjeneste i Rørbæk kirke.
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Kirkelig vejviser Menighedsrådet
Sognepræst Herluf Christensen,
Ågade 17, Rørbæk, 9500 Hobro
Tlf. 9855 7292 / 3030 6155
E-post: hsc@km.dk
Fridag fredag
Graver ved Rørbæk kirke:
Anders Koch, tlf. 4086 5335
Graver ved Grynderup og Stenild kirker:
Margith S. Koch, tlf. 2927 5818
E-post til graverne kan sendes til
grysteroe@hotmail.dk
Organist ved alle tre kirker:
Natalia O. Pedersen,
tlf. 9855 1254
Kirkesanger ved alle tre kirker:
Irma Jensen, tlf. 2539 3913
Hjemmeside
En fælles hjemmeside for de tre sogne findes på www.rgs-sogne.dk - eller
brug navnet på din lokale kirke:
www.roerbaek-kirke.dk,
www.grynderup-kirke.dk
eller www.stenild-kirke.dk
Kirkebladet, som nu er nået til 59. årgang, er redigeret af sognepræsten
og sekretær Helena Schmidt i samarbejde med Gitte Vejen Hornbech,
Niels Nielsen og Anders Møller fra
menighedsrådet. Sidste frist for stof
til næste nummer er 6. november.
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Alle henvendelser via e-post sendes
til menighedsrådets officielle e-postadresse, der er 8292@sogn.dk
Formand
Villy Jensen, Nørregade 2, Rørbæk,
9500 Hobro.
Tlf. 2259 8919
Kasserer
Helle Skriver, Boldrup.
Tlf. 2173 2376
Kirkeværge ved Rørbæk kirke
Ulla Sørensen, Rørbæk.
Tlf. 9852 5021
Kirkeværge ved Grynderup kirke
Regnar Jensen, Kjemtrup.
Tlf. 2194 7350
Kirkeværge ved Stenild kirke
Karin Jacobsen Olesen, Stenild.
Tlf. 9854 8530
Øvrige valgte medlemmer af RørbækGrynderup-Stenild menighedsråd:
Gitte Vejen Hornbech, Rørbæk.
Tlf. 6160 2333
Laila Kjeldsen,
Grynderup. Tlf. 2829 3700
Niels H. Nielsen,
Allestrup. Tlf. 2064 6737
Anders B. Møller,
Stenild. Tlf. 6175 3308

Hvor henvender
man sig?
VED FØDSEL:
Anmeldelse af faderskab skal kun
finde sted, hvis barnets forældre
ikke er gift med hinanden. Faderskab kan anmeldes til sognepræsten via www.borger.dk inden 14
dage efter fødslen. Anmeldelse senere end 14 dage efter fødslen skal
ske til statsforvaltningen.
VED DÅB:
Dåb aftales med sognepræsten.
Der træffes aftale om en samtale
forud for dåben.
VED KIRKELIG VIELSE:
Vielse aftales med sognepræsten.
Der træffes aftale om en samtale
forud for vielsen.
VED DØDSFALD:
Dødsfaldet anmeldes til sognepræsten hurtigst muligt og der træffes
aftale med sognepræst og bedemand om begravelsestidspunkt.
KIRKEGÅRDEN:
Henvendelser vedrørende valg af
gravsted og pasning af gravsteder
rettes til graveren eller kirkeværgen ved kirken.
SAMTALE MED PRÆSTEN:
Enhver er velkommen til at kontakte præsten og bede om en samtale.
Præsten har tavshedspligt og kommer gerne i hjemmet eller på sygehuset. Der er også mulighed for
skriftemål og hjemmealtergang.

7

Guldkonfirmander
mødtes i Rørbæk kirke

Lørdag den 16. juni var alle konfirmander fra konfirmationerne i vore kirker i 1968 inviteret til jubilæum. De mødtes til en kort gudstjeneste og efterfølgende fotografering
i Rørbæk kirke. Og dagen fortsatte med frokost og udveksling af gamle minder. Efter sigende en rigtig god dag!

Hvad hører vi?

I foråret blev der installeret nye højttalere og nyt teleslyngeanlæg i vore tre kirker, så vi får de bedste muligheder
for at høre, hvad der bliver sagt i kirken. I indgangsbønnen
ved gudstjenesten beder vi: ”Herre, jeg er kommet ind i
dit hus for at høre, hvad du vil tale til mig”. Der er ikke så
meget, vi skal gøre ved vore gudstjenester, det drejer sig
mere om at høre.
Hvad skal vi høre? Jo, tanken er, som indgangsbønnen
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fremhæver det, at vi skal høre, hvad Gud vil tale til os.
For Gud har noget vigtigt at sige til os – og som det er
vigtigt for os at høre. Gud vil sige til os: ”Jeg vil være din
himmelske Far og du må høre mig til som mit døbte barn!
Det må du, fordi Jesus levede, døde og opstod fra de døde
for at være din frelser og give dig del i min tilgivelse. Ved
Helligånden vil jeg være hos dig og være med i dit liv, uanset hvordan livet ellers former sig for dig! Og det gælder
ikke bare i en kortere eller længere årrække her på jorden,
men jeg vil give dig evigt liv i mit fuldkomne paradis.”
Det vil Gud sige til os – og det er vigtigt for os at høre, så
troen på Gud må leve i os. Derfor holder vi gudstjeneste
søndag efter søndag. Måske har du også en bibel eller en
salmebog, hvor du kan læse det, som Gud vil sige til os.
For vi har brug for at høre det tit, så glemsomme som vi
mennesker ofte er!
De bedste hilsener fra din sognepræst
Herluf Christensen
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